
Kraków 24.11.2016r 
 
 
 

Decyzja ZO Nr 10/P/2016 
 

 Zespół Orzekający w składzie trzyosobowym (bez udziału chorego Jana Blajdy) w 
oparciu o regulamin cyklicznych turniejów poniedziałkowo-środowych, postanawia odsunąć 
od gry w tychże turniejach kol. Macieja Szczerczaka  w okresie 30.11.2016 do 28.12.2016 r 
włącznie.                                 

 Od decyzji tej kol. Szczerczak może się odwołać do Zarządu MZBS po wpłaceniu 
100 zł kaucji. Złożenie odwołania spowoduje zawieszenie decyzji  ZO do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia przez Zarząd MZBS. 
 
 

Uzasadnienie  
 W dniu 24.10.2016, na turnieju poniedziałkowym, kol. Maciej Szczerczak zachował 
się w sposób niedopuszczalny. Zespół Orzekający przeprowadził w tej materii rozmowy 
wyjaśniające z uczestnikami Maciejem Szczerczakiem, Mateuszem Sobczakiem, sędzią 
Zbigniewem Saganem oraz świadkami bezpośrednimi (sąsiedni stół) kol. T. Biernatem i K. 
Gałką.  
Zespół Orzekający nie dopatrzył się prowokacji w zachowaniu Mateusza Sobczaka. 
Odsunięcie od gry bez zawieszenia jest spowodowane faktem, że kol. Maciej Szczerczak 
odmówił przeprosin. 
 Korzystając z okazji ZO pragnie przypomnieć wszystkim uczestnikom krakowskich 
turniejów paragraf 74 Międzynarodowego Prawa Brydżowego zatytułowanego „Właściwe 
zachowanie i etykieta” 
  

74. WŁA CIWE ZACHOWANIE I ETYKIETA 

A. Wła ciwa postawa gracza 

1. Gracz powinien zawsze zachowywać uprzejmą postawę. 

2. Gracz powinien usilnie wystrzegać się wszelkich komentarzy lub zachowań, które 
mogłyby zdenerwować lub też wprowadzić w zakłopotanie innego gracza albo zepsuć 
przyjemność gry. 

3. Każdy gracz powinien przestrzegać jednolitego, poprawnego sposobu zagrań i 
zgłaszania zapowiedzi. 

B. Etykieta 

Ze względów kurtuazyjnych gracz powinien unikać: 

1. Nieokazywania dostatecznej uwagi przebiegowi gry. 

2. Wygłaszania zbędnych komentarzy podczas licytacji i rozgrywki. 

3. Odłączania karty od swojej ręki zanim przypadnie na niego kolejność zagrywania. 



4. Zbędnego przedłużania rozgrywki (na przykład kontynuowania jej mimo zupełnej 
pewności wzięcia wszystkich pozostałych lew) w celu rozproszenia uwagi przeciwnika. 

5. Przywoływania i zwracania się do sędziego w sposób nieuprzejmy dla niego lub 
innych uczestników. 

C. Naruszenia procedury 

Za naruszenie procedury uznaje się, na przykład: 

1. Używanie różnych określeń dla wyrażenia tej samej zapowiedzi. 

2. Okazywanie zadowolenia albo niezadowolenia z jakiejś zapowiedzi lub zagrania. 

3. Ujawnienia przewidywania lub zamiaru wzięcia albo oddania lewy zanim zagrano w 
niej wszystkie karty. 

4. Wypowiadanie komentarza lub szczególne zachowanie się podczas licytacji albo 
rozgrywki - na przykład zmierzające do skierowania uwagi na ważny fakt czy też na 
liczbę lew brakujących do osiągnięcia sukcesu. 

5. Patrzenie w sposób znaczący na innego gracza podczas licytacji albo rozgrywki czy 
też przyglądanie się jego ręce z zamiarem rozpoznania kart lub zauważenia miejsca, z 
którego wyjmuje kartę (niemniej nie jest postępowaniem niewłaściwym skorzystanie z 
informacji uzyskanej przez nieumyślne zobaczenie karty przeciwnika). 

6. Okazywanie wyraźnego braku dalszego zainteresowania rozdaniem (na przykład 
przez złożenie kart). 

7. Zmienianie tempa licytacji albo rozgrywki, w celu rozproszenia uwagi przeciwnika. 

8. Opuszczanie miejsca przy stole - bez wyraźnej potrzeby - przed ogłoszeniem końca 
rundy. 

 
 
 
 
Zespół orzekający: 
 

1-Małgorzata Praszałowicz - przewodnicząca 
2-Piotr Kuc-Dzierżawski 
3-Przemysław Gałek 
 
 
Szczegółowy regulamin imprezy  
http://mzbs.pl/files/2014/pdf/regulamin_roczny.pdf 
  
 

 


